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Slovenská golfová asociácia  

Konferencia SKGA 2021  

Hrubá Borša, 26.4.2021  
    

Zápisnica  
  

zo zasadnutia Konferencie Slovenskej golfovej asociácie  

(ďalej len „Konferencia SKGA“) zo dňa 

26.4.2021, so začiatkom o 13.00 hod.  

                            
Miesto konania:  Golfový klub Borša, Golfová 592/61, 900 50 Hrubá Borša 

Dátum a čas konania: dňa 26.4.2021, od 13.00 hod. do 16.45 hod.  

  

Program:   

1. Otvorenie  

2. Voľba orgánov Konferencie SKGA 

  

Mandátová  komisia  

Návrhová komisia  

Volebná komisia 

Skrutátori  

Zapisovatelia  

Overovatelia zápisnice  

3. Výročná správa o činnosti SKGA za rok 2020  

4. Výročná správa o činnosti kontrolóra za rok 2020  

5. Návrh plánu činnosti SKGA na rok 2021  

6. Kalendár turnajov na rok 2021  

7. Rozpočet 2021 

8. Voľba členov orgánov SKGA 

Prezídium 

Disciplinárna komisia  

9. Prestávka  

10. Prijímanie nových členov  

11. Diskusia  

12. Záver  
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Bod 1  

Otvorenie  

  

O 13.11 hod. zahájil Tomáš Stoklasa Konferenciu SKGA a privítal prítomných prezidentov 

golfových subjektov, resp. nimi splnomocnené osoby a delegátov. Tomáš Stoklasa na začiatku 

Konferencie SKGA upozornil, že dnešná Konferencia SKGA ja volebná. Na základe informácií 

od pracovníkov sekretariátu SKGA, oznámil Tomáš Stoklasa, že z celkového počtu 7 291 hlasov 

je na Konferencii SKGA prítomných 6 584 hlasov, a preto je Konferencia SKGA 

uznášaniaschopná. Nadpolovičnou väčšinou 3 293 hlasov budú prijímané všetky body 

programu, s výnimkou jedného bodu, a to prijímania nových členov. V tomto prípade je 

potreba dvojtretinová väčšina, ktorá je 4 390 hlasov. Na Konferencii SKGA je prítomných 26 

členov z 38 registrovaných členov SKGA. Materiály k jednotlivým bodom boli zaslané 

delegátom spolu s pozvánkou na Konferenciu SKGA a vytlačené materiály sú im v celom znení 

a rozsahu dostupné aj v zložkách, ktoré obdržali pri registrácii.  

   

Bod 2  

Voľba orgánov Konferencie SKGA (mandátová komisia, návrhová komisia, volebná komisia, 

skrutátori, zapisovatelia, overovatelia zápisnice)  

  

Tomáš Stoklasa predniesol návrh prezídia na obsadenie orgánov Konferencie SKGA. 

Navrhované obsadenie orgánov Konferencie SKGA:  

  

Mandátová komisia: Anton Zelenaj, Rastislav Michalák, Rastislav Palutka 

Návrhová komisia: Ľubomír Labanc, Zuzana Soldánová, Jaroslav Lacuška 

Volebná komisia: Jiří Frolka, Peter Petrovič, Timotej Mikunda 

Skrutátori: Martin Richter, Soňa Postová, Lea Laurová 

Zapisovatelia: Kamil Balga, Michala Lašáková  

Overovatelia zápisnice: Michal Novotný, Radomír Holečka 

 

Anton Zelenaj upozornil na zmenu počtu prítomných hlasov. Prítomných hlasov je 6 661, z 

čoho nadpolovičná väčšina je 3 331 hlasov. 

 

Tomáš Stoklasa predniesol návrh uznesenia a vyzval prítomných k hlasovaniu. 

  

Návrh uznesenia  

Konferencia SKGA  volí členov orgánov Konferencie SKGA nasledovne:  

  

Mandátová komisia: Anton Zelenaj, Rastislav Michalák, Rastislav Palutka 

Návrhová komisia: Ľubomír Labanc, Zuzana Soldánová, Jaroslav Lacuška 

Volebná komisia: Jiří Frolka, Peter Petrovič, Timotej Mikunda 

Skrutátori: Martin Richter, Soňa Postová, Lea Laurová 

Zapisovatelia: Kamil Balga, Michala Lašáková  

Overovatelia zápisnice: Michal Novotný, Radomír Holečka 
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Tomáš Stoklasa požiadal navrhovaných skrutátorov, aby sčítali hlasy.  

 

Hlasovanie č. 1:  

Za: 6 584              Proti: 0                  Zdržal sa: 0                  Nehlasoval: 77  

    

Uznesenie č. 1 bolo prijaté.  

 

Tomáš Stoklasa vyzval zvolených členov jednotlivých komisií, aby si zvolili predsedov 

jednotlivých komisií a ujali sa svojich úloh.    

 

Anton Zelenaj ako predseda mandátnej komisie oznámil, že v čase 13:21 sa zvýšil počet 

prítomných hlasov na 6 751 hlasov (z čoho nadpolovičná väčšina je 3 376 hlasov) 

a Konferencia SKGA je uznášania schopná. 

 

Prezídium navrhuje postupovať podľa programu, ktorý bol Konferencii SKGA predložený. 

Tomáš Stoklasa vyzval prítomných delegátov k možnosti doplnenia alebo zmeny programu 

Konferencie SKGA.  

  

Návrh uznesenia  

Konferencia SKGA schvaľuje  program Konferencie SKGA v nasledovnom znení:  

  

1. Otvorenie  

2. Voľba orgánov Konferencie SKGA 

  

Mandátová  komisia  

Návrhová komisia  

Volebná komisia 

Skrutátori  

Zapisovatelia  

Overovatelia zápisnice  

3. Výročná správa o činnosti SKGA za rok 2020  

4. Výročná správa o činnosti kontrolóra za rok 2020  

5. Návrh plánu činnosti SKGA na rok 2021  

6. Kalendár turnajov na rok 2021  

7. Rozpočet 2021 

8. Voľba členov orgánov SKGA 

Prezídium 

Disciplinárna komisia  
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9. Prestávka  

10. Prijímanie nových členov  

11. Diskusia  

12. Záver  

 

Hlasovanie č. 2:  

Za: 6 751                Proti: 0                  Zdržal sa: 0       

 

Uznesenie č. 2  bolo prijaté.  

 

Tomáš Stoklasa skonštatoval, že program Konferencie SKGA bol schválený v pôvodnom 

navrhovanom znení a pristúpil k bodu č. 3 Výročná správa o činnosti SKGA za rok 2020.  

 

Pred pristúpením k bodu č. 3 vyzval Tomáš Stoklasa členov jednotlivých komisií, aby vyhlásili  

predsedov jednotlivých komisií. 

Za  predsedu mandátovej komisie bol zvolený Anton Zelenaj a potvrdzuje počet prítomných 

hlasov 6 751 hlasov. 

Za predsedu  volebnej komisie bol zvolený Jiří Frolka a predsedom návrhovej komisie bol 

zvolený Ľubomír Labanc. 

 

Bod 3  

Výročná správa o činnosti SKGA za rok 2020 

  

Tomáš Stoklasa poukázal na niektoré body Výročnej správy a vyjadril sa k situácii 

s obmedzeniami vzniknutými v roku 2020 z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19.  

 

Generálny sekretár SKGA počas roku 2020 osobne navštevoval golfové kluby a asociácie na 

Slovensku, s cieľom informovať sa o aktuálnych otázkach golfového diania na Slovensku.  

Slovenská golfová asociácia v priebehu roku 2020 evidovala celkovo 8 837 individuálnych 

domovských členov. K 31.12.2020 evidovala 8 002 individuálnych členov (k 31.12.2019 to bolo 

7 734). V roku 2020 pribudlo 1 103 nových registrovaných hráčov, súčasne však zanikla 

registrácia 835 hráčom. 

Na Slovensku sa nachádza pätnásť 9-jamkových golfových rezortov, sedem 18-jamkových 

golfových rezortov, tri 27-jamkové  golfové rezorty a jeden 36-jamkový golfový rezort. 

Slovenská golfová asociácia plnila v roku 2020 úlohy národného športového zväzu podľa 

zákona o športe, vrátane podpory športu mládeže, rozvoja talentovaných športovcov a 

zabezpečovania športovej reprezentácie.  
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Prezídium pripravilo a schválilo viaceré vnútorné predpisy, ktoré upravujú činnosť SKGA a jej 

členov. Všetky schválené vnútorné predpisy sú zverejnené v sekcii Dokumenty / Predpisy 

SKGA na webovej stránke SKGA.  

Webová stránka www.skga.sk je naďalej využívaná ako hlavný informačný kanál SKGA vo 

vzťahu k verejnosti, ako aj vo vzťahu k členom SKGA.  

Facebooková stránka SKGA mala ku dňu 31.12.2020 3 537 sledovateľov.  

Facebooková stránka Hrajgolf.sk mala ku dňu 31.12.2020 1 006 sledovateľov. 

Webová stránka www.hrajgolf.sk je určená pre „negolfovú“ verejnosť a sú na nej základné 

informácie pre záujemcov o golf. 

 

V podrobnostiach odkázal na tlačené materiály a požiadal členov prezídia zodpovedných za 

prípravu jednotlivých častí plánu činnosti, aby sa vyjadrili k vybraným okruhom, ak to považujú 

za potrebné.  

  

Tomáš Stoklasa odovzdal slovo Ivanovi Šebökovi, aby sa vyjadril k činnosti športovo technickej 

komisie. 

 

Ivan Šebök na začiatok zdôraznil, že ŠTK pracovala v pomerne veľkom zložení 9 členov 

a skonštatoval veľkú aktivitu jednotlivých členov komisie. V roku 2020 sa podarilo usporiadať 

všetky plánované turnaje, prebehli všetky majstrovské turnaje. 

Prioritou na začiatku roka bol plynulý prechod na nový svetový hendikepový systém, hlavne 

z pohľadu napĺňania hendikepovej autority klubov a zachovania turnajového života pre širokú 

skupinu golfistov. Boli zverejnené informačné články na webe SKGA a prezentovaná 

ilustrovaná informačná brožúra EGA v slovenskom jazyku a preklad Pravidiel pre hendikepy. 

Ťažiskom prác bola aktualizácia softwaru v spolupráci s dodávateľom služieb TeeTime 

a Českou golfovou federáciou na spracovanie súťažných i nesúťažných výsledkov a vedenie 

individuálnych hendikepových indexov hráčov. Zavedenie nového systému nakoniec 

znamenalo vážnejší zásah do software ako sa pôvodne predpokladalo, nedostatky boli 

priebežne odstraňované prakticky počas celej sezóny, ale základná funkčnosť bola 

zabezpečená už na jej začiatku. V tejto súvislosti je treba vyjadriť osobitné poďakovanie 

turnajovému manažérovi Rastislavovi Michalákovi, na ktorého pleciach stála prakticky 

kompletná koordinácia a kontrola prác na systéme zo strany SKGA. 

V priebehu mesiacov január a február sa uskutočnili 3 školenia k aplikácii nových pravidiel 

a softwaru pre ŠTK-árov klubov, manažérov i pracovníkov klubov, ako aj rozhodcov - 24.1.2020 

vo Veľkej Lomnici, 6.2.2020 v Hrubej Borši, 7.2.2020 v Skalici. 

Po celý rok 2020 boli poskytované konzultácie klubom pri správe systému.     

 

Ivan Šebök poďakoval za pozornosť. 

 

Tomáš Stoklasa požiadal Rastislava Antalu, aby sa vyjadril k reprezentácii. 

  

Rastislav Antala zhodnotil rok 2020 ako náročný rok vzhľadom na situáciu vo svete, ale aj 

napriek tejto situácii sa podarilo reprezentácii zúčastniť na väčšine naplánovaných turnajov. 

http://www.skga.sk/
http://www.hrajgolf.sk/
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Rastislav Antala zdôraznil úspech slovenského dievčenského tímu, ktorý si na domácom 

podujatí ME dievčat v Hrubej Borši počínal výborne a prvýkrát v histórii sa prebojoval do 

flightu A (1.-8. miesto) a dievčatá mohli zabojovať o medaily. Dievčatá zvládli kvalifikáciu nad 

očakávania a skončili na 6. mieste. Antónia Zacharovská a Petra Babicová zvládli kvalifikáciu 

v pare ihriska, Alexandra Šulíková +1 a Alexandra Maliková +6. Ukázalo sa, že príprava v Borši 

počas celého roka bola dobrou investíciou a dievčatá v kvalifikácii zahrali vynikajúco.  

V jamkovej hre bohužiaľ prehrali všetky svoje zápasy. Tieto zápasy však boli proti najlepším 

družstvám v Európe a boli extrémne vyrovnané a súperky boli papierovo oveľa lepšie ako naše 

hráčky. Konečné 8. miesto je výrazný úspech. 

 

Rastislav Antala sa vyjadril k viacerým výjazdom reprezentácie žien, mužov aj mládeže. 

 

Novinkou je nový rebríček hodnotenia hráčov. Rebríček pre rok 2020 bol zautomatizovaný a je 

aktualizovaný na týždennej báze. Spôsob výpočtu predchádzajúceho rebríčka bol stále 

kritizovaný zo strany rodičov a hráčov, že neodzrkadľuje aktuálnu formu hráča a tým pádom 

nominácie na turnaje na základe rebríčka nie sú relevantné. Realizačný tím reprezentácie na 

základe týchto pripomienok prešiel na nový výpočet rebríčka, ktorý verne odzrkadľuje formu 

hráča za posledný rok a vystihuje oveľa lepšie aktuálnu formu hráčov a je tým pádom 

relevantnejší pre nominácie ako rebríček predchádzajúci. Boli zavedené samostatné rebríčky 

vo vekových kategóriách hráčov počínajúc mladšími žiakmi, končiac seniormi. 

 

V roku 2020 sa podarilo zorganizovať všetky sústredenia s hráčmi pod vedením Andrewa 

Malleyho, s trénermi RTCTM/asistentov reprezentačného trénera. 

 

Tomáš Stoklasa požiadal o vyjadrenie Miroslava Rusnáka k oblasti mládeže a talentovanej 

mládeže. 

 

Miroslav Rusnák sa vyjadril k práci komisie pre mládež:  

  

Komisia pre mládež: 

Predseda komisie: Miroslav Rusnák 

Členovia komisie: Tomáš Krištof, Jiří Frolka, Martin Richter, Dagmar Munková, Tomáš Rádl, 

Ľubomír Labanc, Miroslav Kubis, Ján Kudláč 

 

Miroslav Rusnák poďakoval členom komisie za spoluprácu a veľké množstvo podnetov, ktoré 

sa v roku 2020 v rámci komisie pre mládež riešili. Miroslav Rusnák poďakoval za odvedenú 

prácu na príprave nového plánu RTCTM Ľubomírovi Labancovi a Jánovi Kudláčovi. 

 

CTM 

SKGA aj v roku 2020 intenzívne rozvíjala Program podpory talentovanej mládeže a 

napomáhala rozvoju Centier talentovanej mládeže (CTM) pri kluboch. V roku 2020 

predstavovala celková suma vynaložená z rozpočtu SKGA na prevádzkovanie CTM 30 000 EUR. 

Finančný príspevok, účelovo viazaný na zabezpečenie výberu a športovej prípravy 

talentovanej mládeže v CTM, bol prerozdelený medzi jednotlivé kluby podľa počtu 
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talentovaných hráčov a použitý na zabezpečenie PRO trénera, tréningových podmienok, 

materiálu, kontrolných turnajov a pod. V roku 2020 bolo pod SKGA činných 6 klubov s 

celkovým počtom hráčov: 53. 

SKGA počas roka zakúpila webovú aplikáciu TCM.golf, ktorú poskytla klubom so statusom 

CTM. Povinnosť využívať aplikáciu prezídium uznesením pridalo do Podmienok pridelenia 

statusu CTM klubom. Aplikácia má zjednotiť dáta o hráčoch zaradených do CTM pre účely 

SKGA a pomôcť s organizačným zabezpečením tréningového procesu v kluboch. Pre hráčov 

v reprezentácii a v RTCTM, ktorí nie sú členmi v kluboch so statusom CTM slúžila aplikácia 

Bryson, ktorú spravuje manažér reprezentácie.  

 

Príspevok uznanému športu pre aktívnych športovcov vo veku do 23 rokov 

Rovnako, ako v predchádzajúcom roku, bola i v roku 2020 rozdelená účelová finančná podpora 

pre aktívnu mládež do 23 rokov. Podmienkou podpory vyplývajúcej zo zákona o športe bola 

účasť hráčov SKGA do 23 rokov na minimálne 3 súťažných kolách na úpravu HCP. Na tento účel 

bolo v roku 2020 celkovo vyčlenených 60 190 EUR, prerozdelených medzi 27 klubov. 

 

Golfové krúžky na školách 

Pre podporu spolupráce klubov a škôl SKGA rozdelila v roku 2020 účelovú podporu 10 000 

EUR. Komisia pre mládež pripravila podmienky, na základe ktorých bola uvedená suma 

rozdelená medzi 5 klubov SKGA, každý klub dostal 2 000 EUR. Pandémia nedovolila takú 

činnosti krúžkov ako v minulých rokoch, ani kontrolu, ktorá bola plánovaná. 

 

Regionálne tréningové centrá talentovanej mládeže /RTCTM/ 

V roku 2020 SKGA organizovala už druhý rok projekt RTCTM. Pre tento projekt bolo v roku 

2020 vyčlenených 15 000 EUR z časti rozpočtu SKGA určenému pre talentovanú mládež. 

RTCTM zabezpečovala systematickú celoročnú prípravu talentovaných hráčov vo vekovej 

kategórii do 16 rokov. Príprava prebiehala podľa vopred schváleného tréningového plánu, 

ktorý zabezpečí výkonnostný rast hráčov. Hráči boli vybraní jednotlivými asistentmi v 

spolupráci s reprezentačným trénerom a schválení komisiou pre mládež. Projekt prešiel oproti 

roku 2019 viacerými zmenami. Na úvod roka 2020 SKGA vyhlásila výberové konanie na pozície 

asistentov RTCTM. Z viacerých prihlásených účastníkov výberového konania boli vybraní Samo 

Valuch pre región Západ a Martin Ťavoda pre región Východ. Vybraní asistenti pripravili 

program činnosti a rozpočet pre rok 2020. Napriek obmedzeniam, ktoré boli spôsobené 

pandémiou ochorenia COVID-19, sa podarilo zorganizovať väčšiu časť sústredení. Na základe 

informácií z jednotlivých sústredení prebiehala počas roka na zasadaniach komisie pre mládež 

diskusia a návrhy pre zlepšenie fungovania RTCTM v roku 2021. Nový projekt 

činnosti/fungovania RTCTM je zahrnutá v Pláne činnosti na rok 2021. 

 

Zasadania komisie 

Počas roka 2020 sa konali štyri zasadnutia komisie pre mládež za účasti členov komisie 

i pozvaných zástupcov viacerých klubov alebo iných komisií.  

 

V apríli 2020 bola vytvorená nová pracovná pozícia – manažér projektov mládeže. Do tejto 

pozície bol prezídiom schválený Martin Richter.   
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Tomáš Stoklasa pripomenul prítomným delegátom, že súčasťou písomných materiálov je aj 

Správa normovacej komisie SKGA.  

 

Tomáš Stoklasa vyzval prítomných k diskusii k danému bodu programu.  

  

Následne Tomáš Stoklasa vyzval k hlasovaniu.  

  

Návrh uznesenia    

Konferencia SKGA schvaľuje Výročnú správu o činnosti SKGA za rok 2020  

  

Hlasovanie č. 3:  

Za: 6 751        Proti: 0                  Zdržal sa: 0                  Nehlasovalo: 0 

    

Uznesenie č. 3 bolo prijaté.  

  

Bod 4  

Výročná správa o činnosti kontrolóra za rok 2020  

  

Tomáš Stoklasa  odovzdal slovo Slavomírovi Brudňákovi.  

  

Slavomír Brudňák oboznámil prítomných s činnosťou kontrolóra SKGA za rok 2020.  

 

Vzhľadom k celospoločenskej situácii, ktorou bol poznačený rok 2020 a existujúcim 

obmedzeniam prispôsobil kontrolór svoju činnosť: 

- hlavná aktivita, vzhľadom k zmene podmienok čerpania PUŠ a vypusteniu mnohých 

aktivít, ktoré mali byť financované z verejných zdrojov, smerovala  k pripomienkovaniu 

a súčinnosti pri čerpaní rozpočtu smerom k efektívnemu využitiu verejných zdrojov, 

- zároveň sa snažil vytvárať tlak na prezídium k štandardizácii vnútorných postupov 

a vyššej transparentnosti a zefektívneniu činností vykonávaných SKGA. 

V spolupráci s prezídiom sa podarilo pripraviť nové organizačné normy (verejné obstarávanie 

a obeh účtovných dokladov spoločne s podpisovými kompetenciami), ktoré vstúpili do 

platnosti k 1.1.2021. 

 

Slavomír Brudňák upozornil na svoje zistenia a poznatky, na základe ktorých uviedol 

nasledovné odporúčania, na ktoré by sa malo nové prezídium zamerať:  

- dôsledné dodržiavanie zákona o športe v §20 (konflikt záujmov – štatutárny, alebo 

výkonný zástupca dodávateľa tovarov alebo služieb je zároveň člen prezídia). V prípade 

porušovania tohto ustanovenia zákona NŠZ môže prísť o spôsobilosť prijímateľa 

verejných zdrojov; 

- dôsledné uplatňovanie Smernice o verejnom obstarávaní a Smernice o obehu 

a kontrole účtovných dokladov  v činnosti SKGA; 
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- kontrola zápisov v Športovom informačnom systéme a oprávnení na podnikanie  pri 

používaní verejných zdrojov pri činnostiach, kde je vyžadovaný športový odborník 

(najmä tréner, inštruktor, rozhodca...);  

- doplnenie splnenia podmienky športového odborníka do interných smerníc, pri 

ktorých sa počíta s používaním verejných zdrojov (napr. CTM, RCTM, rozhodcovia, 

školenia...) a dôsledné dodržiavanie tejto podmienky. To znamená zápis tohto 

športového odborníka v športovom informačnom systéme a v prípade, že činnosť 

vykonáva odplatne, skontrolovať oprávnenie na výkon podnikateľskej činnosti. 

Nedodržanie tejto podmienky znamená nemožnosť čerpať prostriedky na tieto 

aktivity, v prípade že k čerpaniu došlo, je tu povinnosť tieto prostriedky vrátiť. 

 

Slavomír Brudňák ako kontrolór SKGA ďalej odporúča:  

- venovať primeranú pozornosť a priebežne riešiť zúčtovanie prostriedkov  

poskytnutých  MŠVVaŠ SR, ako aj ostatnými partnermi (sponzorské zmluvy), 

- intenzívne pracovať na príprave nových projektov, ktoré by boli zamerané ako na 

získanie nových golfistov, tak aj na prácu s talentovanou mládežou. 

Tomáš Stoklasa sa opýtal, či má niekto otázky a vyzval na diskusiu. 

Prebehla diskusia medzi Slavomírom Brudňákom, Tomášom Stoklasom a Jiřím Frolkom ku 

kontrole účtovnej závierky za rok 2020, k jej schváleniu alebo zobratiu na vedomie. 

Pripomienka sa vzťahovala k účtovníctvu a použitiu finančných prostriedkov rozpočtu podľa 

účelu. Súčasťou diskusie bola aj otázka ohľadom ušetrených finančných prostriedkov (presun 

z roku 2020), v ktorej položke boli ušetrené a kam sa presunú. 

Slavomír Brudňák  odpovedal, že osobne kontroloval časť verejných zdrojov v rozpočte 

a s jeho podpisom boli doručené na ministerstvo. V roku 2020 bola zmenená zmluva 

s MŠVVaŠ SR, vďaka ktorej má SKGA väčšie možnosti pri používaní verejných prostriedkov. 

K 1.1.2020 boli vytvorené nákladové strediská k 4 základným položkám, na ktoré sa čerpajú 

prostriedky: 1. kancelária, 2. aktívni športovci, 3. talentovaná mládež, 4. reprezentácia. Každé 

z týchto nákladových stredísk má ďalšie dve podstrediská a to  1. verejné zdroje a 2. ostatné 

prostriedky. V roku 2021 bola zavedená do praxe smernica o obehu účtovných dokladov, kde 

sú jasne stanovené kompetencie a právomoci členov prezídia a zamestnancov SKGA. 

Slovo prevzal Tomáš Stoklasa, ktorý sa vyjadril k plánovanému účelu použitia finančných 

prostriedkov. Tomáš Stoklasa vysvetlil, že rok 2020 bol špecifický pre obmedzenia z dôvodu 

pandémia ochorenia COVID-19 a nepodarilo sa použiť všetky rozpočtované finančné 

prostriedky. Z tohto dôvodu boli ušetrené finančné prostriedky presunuté do položky 

rozpočtu 2021 a bol vytvorený rezervný fond. Neprišlo k presunom uvedených finančných 

prostriedkov určených na iné výdavkové položky, ale boli presunuté do rezervného fondu, 

z ktorého budú použité v prípade potreby podľa vývoja príjmovej stránky rozpočtu. K danej 

téme sa chce Tomáš Stoklasa podrobnejšie vrátiť v bode Rozpočet 2021. 
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Tomáš Stoklasa predniesol návrh uznesenia a vyzval delegátov k hlasovaniu.  

    

Návrh uznesenia    

Konferencia SKGA schvaľuje Výročnú správu činnosti kontrolóra za rok 2020  

  

Hlasovanie č. 4:  

Za: 6 751         Proti: 0                  Zdržal sa: 0     

  

Uznesenie č. 4  bolo prijaté.  

 

Bod 5  

Návrh plánu činnosti SKGA na rok 2021 

  

Tomáš Stoklasa otvoril bod č. 5 Návrh plánu činnosti SKGA na rok 2021.  

 

Tomáš Stoklasa sa vyjadril k návrhu plánu činnosti na rok 2021:  

- SKGA bude plniť úlohy národného športového zväzu podľa zákona o športe, vrátane 

podpory športu mládeže, rozvoja talentovaných športovcov a zabezpečovania 

športovej reprezentácie,  

- svoju činnosť budú vykonávať pracovné komisie SKGA,  

- pokračovanie v aktivitách smerujúcich k získaniu nových golfistov (webové stránky, 

facebooková stránka, tlačové správy a články v médiách), udržanie záujmu 

existujúcich hráčov, členov SKGA,  

- pokračovanie v spolupráci s časopisom Golf-Report,  

- propagovať Slovensko v zahraničí ako golfovú destináciu,  

- zabezpečiť vo väčšom rozsahu podporu golfových klubov pri organizácii golfových 

krúžkov v spolupráci so školami a materskými školami,  

- plánovaná mediálna spolupráca s RTVS v podobnom rozsahu ako v roku 2020,  

-     v roku 2021 SKGA plánuje realizáciu vlastnej novej aplikácie pre mobilné zariadenia  

(iOS, Android) pre turnajovú agendu, ktorá by nahradila súčasnú platformu TeeTime 

a stala sa jedinou platformou s takouto funkcionalitou. Cieľom je zvýšenie komfortu pre 

členov SKGA (do budúcnosti aj možnosť digitálnej scorecard) a zlepšenie podmienok 

SKGA pre marketing a reklamu. 

 

V podrobnostiach odkázal na tlačené materiály a požiadal členov prezídia zodpovedných za 

prípravu jednotlivých častí plánu činnosti, aby sa vyjadrili k vybraným okruhom, ak to považujú 

za potrebné.  

 

Tomáš Stoklasa odovzdal slovo Rastislavovi Antalovi.  

 

Rastislav Antala sa vyjadril k plánu reprezentácie, ktorý je podobný ako po minulé roky. 

Zdôraznil dôležitosť zúčastňovať sa na významných medzinárodných turnajoch a vyjadril 

nesúhlas s minuloročným zrušením výjazdu na majstrovstvá sveta. Mládež potrebuje 
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motiváciu a zúčastňovať sa najvyšších podujatí. Výsledky reprezentantov sa z roka na rok 

zlepšujú  a nastavujú sa vyššie ciele.  

 

Ciele reprezentácie (Tímové) 

 

Dlhodobý cieľ reprezentácie 
Pravidelne sa zúčastňovať všetkých významných súťaží družstiev a dosahovať čo najlepšie 
umiestnenie (Espirito Santo Trophy, Eisenhower Trophy, EGA Majstrovstvá Európy družstiev, 
European Young Masters atď.) 

 
Strednodobé ciele reprezentácie 
Účasť na ME mužov, chlapcov, žien, dievčat, pravidelné umiestnenie do 12. miesta. 
Účasť na European Young Masters, pravidelné umiestnenie do 20. miesta. 

 
Krátkodobé ciele reprezentácie na rok 2021 
Účasť na ME dievčat, umiestnenie do 10. miesta. 
Účasť na ME žien, umiestnenie do 12. miesta. 
Účasť na European Young Masters, umiestnenie do 20. miesta. 
Účasť na ME chlapcov Divízia 2, postup na ME 2022. 
 
Ciele reprezentácie (Individuálne) 

 

Strednodobé ciele (do 2024) 
Účasť jedného hráča na LOH 2020 a 2024. 
Účasť na ME jednotlivcov žien a mužov, umiestnenie do 20. miesta. 
Kvalifikácia hráča na PRO Tour, muž min. na Challenge Tour. 
Kvalifikácia hráča na PRO Tour, žena min. na Ladies European Tour. 

 
Zabezpečiť finančnú podporu vybraným hráčom v oblasti individuálneho tréningu a pri 
účastiach na vybraných medzinárodných turnajoch. 
 
Všetky potrebné informácie k fungovaniu a plánom reprezentácie sú v písomnej aj 
elektronickej forme Návrh plánu činnosti na rok 2021.  
 

Tomáš Stoklasa odovzdal slovo Miroslavovi Rusnákovi.  

  

Miroslav Rusnák sa vyjadril k plánu činnosti v oblasti mládeže a zmenám, ktoré nastali 

v projekte Golf a školy, TON, CTM. Do komisie pre mládež pribudlo v roku 2020 veľa nových 

členov, ktorí priniesli aj nové podnety a návrhy na zmeny.  

 

CTM, TON, REG TON a RCTCM:  

- I v roku 2021 bude na CTM rozdelená veľká časť zo štátneho príspevku (30 000 EUR z 

celkového objemu príspevku navrhnutá v rozpočte 2021). Do 31.3.2021 bola rozoslaná 

všetkým klubom informácia o možnosti zriadiť CTM za podmienok schválených prezídiom. 

Súčasťou informácie bude dokument s podmienkami pre získanie statusu CTM a konečný 
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termín pre zaslanie žiadostí, ktorý je stanovený na 30.4. 2021. Komisia pre mládež požiada 

jednotlivé CTM o stručné písomné vyhodnotenie práce s mládežou ako kontrolu funkčnosti 

CTM. SKGA vykoná náhodné kontroly funkčnosti CTM. SKGA preverí podmienky lekárskych 

prehliadok požadovaných pre talentovanú mládež. 

- V roku 2021 bude pokračovať TON by Rory Sabbatini, ktorej názov vychádza z 

dohodnutej podpory nášho reprezentanta Roryho Sabbatiniho a jeho účasti na OH 2021 v 

Tokiu. Pre hráčov s najväčším počtom odohratých turnajov je naplánované stretnutie s Rorym 

Sabbatinim na vybranom ihrisku. SKGA i v roku 2021 finančne, materiálovo a metodicky 

podporí TON. Podpora bude pozostávať z personálneho zabezpečenia jednotlivých turnajov, 

organizácie a cien. Ak to situácia s pandémiou dovolí SKGA zabezpečí pre víťazov jednotlivých 

kategórií TON 2020 výjazd na prestížny turnaj v škótskom St. Andrews. SKGA bude rokovať s 

minuloročnými i novými potenciálnymi partnermi pre podporu TON v roku 2021. Zabezpečí 

minimálne 2 kvalifikovaných rozhodcov pre jednotlivé kolá TON. Tak, ako v minulých rokoch, 

súčasťou TON bude i práca fotografa, ktorého zabezpečí SKGA. 

TON sa bude v r. 2021 organizovať na 18-jamkových a 9-jamkových ihriskách. Na 18-

jamkových ihriskách sa TON bude konať spoločne s SKGA TOUR. TON 2021 sa bude konať v 8 

samostatných vekových a HCP kategóriách hráčov max. do HCP 54. TON bude mať v r. 2021 

celkovo 8 samostatných jednodňových turnajov usporiadaných počas 4 víkendov, 3x2 turnaje 

sa budú konať na západnom Slovensku a jeden víkend sa odohrá na východnom Slovensku.  

- V roku 2021 sa uskutoční turnaj O pohár prezidenta SKGA v zmenenom formáte. 

Turnaj bude pozostávať z dvoch dní. Zmenou bude aj termín podujatia. Hráči si najskôr 

zmerajú sily v hre na rany, z ktorej vzíde poradie družstiev a na základe tohto poradia sa 

zostaví pavúk pre hru na jamky.  

- SKGA bude i naďalej metodicky riadiť a finančne podporovať REG TON, vyplácaním 

podpory klubom podľa počtu zúčastnených hráčov a poskytovaním cien. Sekretariát SKGA 

včas oznámi klubom podmienky a možnosti organizovania REG TON na ich ihriskách a zahrnie 

turnaje REG TON do SKGA kalendára turnajov. Organizovanie REG TON bude ako v minulosti 

zamerané hlavne na 9-jamkové ihriská. Podmienkou vyplatenia podpory klubom je účasť 

minimálne 10 hráčov na turnaji REG TON. Podpora SKGA pre klub, ktorý organizuje REG TON 

je 10 EUR/hráč, maximálna podpora však môže byť 500 EUR. 

- V roku 2021 bude pokračovať SKGA s organizáciou a podporou úspešnej túry SKGA 

Junior Tour. SKGA Junior Tour bude v roku 2021 pozostávať z celkovo 2 trojdňových turnajov 

zaradených do WAGR. 

- Pre podporu spolupráce klubov a škôl SKGA vyčlenila v rozpočte pre rok 2021 

sumu  15 000 EUR. Komisia pre mládež oznámi klubom podmienky, na základe ktorých budú 

môcť jednotlivé kluby požiadať o finančnú podporu pre spoluprácu so školami. Ďalej komisia 

pre mládež požiada kluby o spoluprácu a spätnú väzbu o skúsenostiach integrácie golfu do 

škôl. Na základe týchto informácií a poznatkov pripraví projekt, ktorý bude obsahovať 

metodické informácie pre vytvorenie golfových krúžkov na školách. Tento projekt by mal 

fungovať na spolupráci SKGA - klub - škola. SKGA pripraví stretnutie / seminár, kde si jednotlivý 

zástupcovia klubov vymenia skúsenosti s prácou so školami a vytváraní golfových krúžkov na 

školách. SKGA a komisia pre mládež rozpracuje možnosť zapojenia sa do projektu Karola 

Kučeru na rozvoj športu na školách.  

- Na základe zákona o športe bude i v roku 2021 rozdelených do jednotlivých klubov 

celkovo 15% z celkovej finančnej podpory štátneho príspevku. Jedná sa o účelovú dotáciu 
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poskytovanú na účel športu mládeže. Finančná čiastka bude rozdelená pomerne medzi kluby 

podľa počtu aktívnych hráčov - mládeže do 23 rokov. Jedinou podmienkou je účasť hráča do 

23 rokov na minimálne 3 turnajoch na úpravu HCP, zaregistrovaných na serveri SKGA. SKGA 

včas oznámi klubom možnosť a podmienky pridelenia účelovej dotácie určenej pre aktívnu 

mládež do 23 rokov. SKGA požiada kluby o podporu zabezpečenia účasti ich členov vo vekovej 

hranici do 23 rokov na minimálne 3 turnajoch na úpravu HCP počas roka 2021. Športové kluby 

sú povinné preukázať sekretariátu SKGA použitie príspevku na účel športu mládeže najneskôr 

do 15.11. kalendárneho roka. Podrobnosti o spôsobe poskytovania príspevku a spôsobe 

preukazovania použitia príspevku ustanoví SKGA predpisom vydaným prezídiom. 

 

Miroslav Rusnák predstavil zmeny v projekte  RTCTM, ktorého spolutvorcom je Ľubomír 

Labanc. 

Cieľom Regionálnych tréningových centier talentovanej mládeže (RTCTM) je výchova 

výkonnostnej hráčskej základne pre reprezentáciu Slovenskej republiky (RTCTM je prípravkou 

pre reprezentáciu SR).  

 

Princípy činnosti RTCTM sú: 

• Podporovanie rastu výkonnosti mladých talentovaných golfistov rovnomerne vo 
vekových kategóriách U12, U14 a U16 tak, aby vytvárali hráčsku základňu pre všetky 
vekové kategórie reprezentácie a nevznikali generačné medzery.  

• Poskytovať také rozvojové hodnoty hráčom, aby sa o nomináciu do RTCTM mladí 
golfisti usilovali a ich rodičia a osobní tréneri ich v tom podporovali. 

• Objektívnosť, transparentnosť a predvídateľnosť výberu hráčov do RTCTM na základe 
objektívnych a jasných výkonnostných kritérií je dôležitým motivačným prvkom 
a zároveň zabezpečuje efektívne použitie zdrojov SKGA/štátu. 

• Preferovanie skupinovej práce vekovo príbuzných hráčov, pokiaľ to regionálne 
členenie umožní.   

• Konštruktívna spolupráca a komunikácia s osobnými trénermi a rodičmi hráčov.  

• Pomáhať osobným trénerom v tréningovom procese, nie ho narúšať alebo suplovať. 
Vyvarovať sa takých praktík, aby osobní tréneri hráčov RTCTM vnímali ako ohrozenie 
ich vzťahu s hráčom, nakoľko bez ich spolupráce by RTCTM nemohli dosiahnuť žiadny 
výkonnostný rast. 

• Obohacovať tréningový proces hráčov o ťažšie dostupné golfové monitorovacie 
systémy, merania a vyhodnocovacie metodiky. Dopĺňať tréningový proces hráča 
o rozvoj s golfom súvisiacich negolfových schopností a zručností, ktoré sú mimo 
odbornosti väčšiny trénerov golfu.  

• Monitorovanie telesných parametrov hráčov za účelom nestratenia okna pre mobilitu 
a rýchlosť v období najrýchlejšieho rastu. 

• Vyhodnocovať výkonnostný rast a progres dôležitých golfových aj negolfových 
parametrov zručností a schopností, nastavovať ciele a poskytovať monitorovacie, 
testovacie a analytické výstupy, odporúčania a závery osobným trénerom hráča 
a zároveň aj rodičom hráča za účelom zabezpečenia jeho rozvoja. 

Ivan Šebök prevzal slovo a doplnil informácie týkajúce sa plánu činnosti ŠTK SKGA 2021. 
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Neurčitá situácia s vývojom pandémie ochorenia COVID-19 a s tým súvisiace obmedzenia sú 

v súčasnosti určujúcim faktorom pri neistotách v plánovaní športovo-technických úloh pre 

sezónu 2021. Na serveri SKGA sa nachádzajú aktualizované propozície jednotlivých 

majstrovských turnajov a aktualizované smernice. Bola vytvorená nová/aktualizovaná 

smernica organizovania majstrovských súťaží, zvýšili sa poplatky za hru hráčov. ŠTK 

naplánovala turnajový kalendár SKGA na rok 2021, v ktorom už boli prezídiom schválené 

zmeny. Zmeny sa týkajú turnaja v Hrubej Borši a v Skalici. 

V roku 2020 sa podarilo zorganizovať online školenie rozhodcov. 

Novinkou pre majstrovské súťaže je individuálne nastavenie odpalísk pre jednotlivé vekové 

kategórie. 

 

Aktuálnou bude aj naďalej spolupráca s dodávateľom služieb TeeTime pri riešení požiadaviek  

v softwari na spracovanie súťažných i nesúťažných výsledkov a vedení individuálnych 

hendikepových indexov hráčov. V prípade požiadavky klubov budú členovia ŠTK pripravení po 

zlepšení epidemiologickej situácie vykonať preškolenia pre manažérov a pracovníkov klubov 

z používania systému TeeTime, taktiež po celý rok budú poskytované konzultácie klubom pri 

správe systému.     

ŠTK SKGA predložila prezídiu na schválenie podmienky pre usporiadanie majstrovských súťaží 

záväzné pre všetkých organizátorov pre rok 2021, po zohľadnení skúseností z predchádzajúcej 

sezóny. Súčasne vykonala kontrolu všetkých smerníc z pohľadu ich aktuálnosti, ako aj 

odstránenia prípadných nedostatkov.  

 

Aj v roku 2021 sa bude pokračovať v zabehnutom systéme súťaží, ktoré dostali pevný rámec 

a propozície. Turnajový kalendár 2021 zahŕňa všetky ihriská, ktoré prejavili záujem a potvrdili 

súhlas s podmienkami organizácie majstrovských súťaží bez akýchkoľvek subjektívnych 

podmienok a výhrad. Počet domácich 18-jamkových ihrísk umožní odohrať majstrovské súťaže 

v kategórii dospelých aj juniorov na domácich ihriskách, termíny sú skoordinované 

s najdôležitejšími podujatiami v okolitých štátoch a reprezentačnými výjazdami. Taktiež ŠTK 

prerokuje a schváli predbežný kalendár majstrovských súťaží na roky 2022 a 2023, ako aj 

aktualizáciu rotácie majstrovstiev SR na ihriskách pre nasledujúce roky.    

 

Pokračovať sa bude v organizovaní výkonnostnej celoročnej túry /samozrejme s HCP 

obmedzením/  a Majstrovstiev Slovenska na rany pre vekovú kategóriu Mid-Am a seniori pod 

gesciou SKGA a ŠTK SKGA, čím sa zabezpečí naplnenie športových ambícií najlepším v týchto 

kategóriách, s možnosťou nominácie a štartu na vrcholných európskych podujatiach. 

V záujme rozšírenia počtu štartujúcich bude aj v tomto roku doplnená o kategóriu Masters 

Mix.  

 

Pre podporu činnosti klubov bude ŠTK SKGA plniť nasledovné úlohy: 

- výchova a vzdelávanie rozhodcov za účelom rozširovania a stabilizácie rozhodcovského 

stavu, 

- jedno školenie v termíne podľa záujmu,  

- školenie členov ŠTK klubov a odborného personálu všetkých ihrísk v nadväznosti na zmeny v 

HCP poriadku, informácia o zmenách v pravidlách golfu, obsluhu a prácu so serverom, systém 
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majstrovských a športových súťaží, prípravu ihrísk na turnaje a miestnych pravidiel, postup pri 

stanovení rozpisu na tempo hry pre ihrisko a námety na vzdelávanie členov v kluboch – podľa 

epidemiologickej situácie, 

- celoročná technická a metodická podpora menovaným členom ŠTK SKGA Rastislavom   

Michalákom, 

- návrh na programové zmeny pre činnosť servera podľa požiadaviek užívateľov, 

- zavedenie nových platných noriem a viacerých zmien na ihriskách na server SKGA, 

- vydanie novej brožúry – Stručný sprievodca golfovými pravidlami, v náklade 1000 ks. 

  

Tomáš Stoklasa sa vyjadril k spolupráci s FTVŠ. 

V oblasti vzdelávania, v prípade dostatočného počtu záujemcov, je SKGA pripravená opäť 

zorganizovať v spolupráci s Fakultou telesnej výchovy a športu UK Bratislava odbornú prípravu 

na výkon odbornej činnosti tréner a odbornú prípravu na výkon odbornej činnosti tréner 

inštruktor športu, podľa zákona o športe. 

 

Tomáš Stoklasa sa prítomných delegátov opýtal, či má niekto otázky k plánu činnosti alebo 

podnet na diskusiu. Následne vyzval delegátov na hlasovanie. 

 

Návrh uznesenia    

Konferencia SKGA schvaľuje Plán činnosti SKGA na rok 2021 

  

Hlasovanie č. 5:  

Za: 6 751         Proti: 0                  Zdržal sa: 0        

  

Uznesenie č. 5  bolo prijaté. 

 

Bod 6  

Kalendár turnajov na rok 2021  

  

Tomáš Stoklasa pristúpil k bodu č. 6 Kalendár turnajov na rok 2021 a  požiadal Rastislava 

Michaláka, aby informoval prítomných o turnajoch, ktoré budú ešte doplnené do kalendára 

turnajov na rok 2021. 

 

Rastislav Michalák uviedol, že do kalendára turnajov na rok 2021 bude doplnený turnaj 

v Báči v termíne  8.6.2021 - Majstrovstvá stredných a základných škôl a 9. – 11.7.2021 turnaj 

v Skalici. V pláne už je zahrnutá prvá SKGA túra v Hrubej Borši. 

 

Tomáš Stoklasa upozornil, že kalendár turnajov je kreovaný priebežne, vzhľadom na situáciu 

a opatrenia  v oblasti verejného zdravia. Zmeny v pláne spracováva ŠTK a schvaľuje prezídium. 

 

Tomáš Stoklasa predniesol návrh uznesenia a vyzval k hlasovaniu.  

  

Návrh uznesenia    

Konferencia SKGA berie na vedomie Kalendár turnajov SKGA na rok 2021.  
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Hlasovanie č. 6:  

Za: 6 751         Proti: 0                  Zdržal sa: 0        

 

Uznesenie č. 6  bolo prijaté.  

  

Bod 7  

Rozpočet 2021 

 

Tomáš Stoklasa sa vyjadril k spôsobu tvorby rozpočtu, ktorý bol vopred zaslaný spoločne 

s pozvánkou na Konferenciu SKGA a následne odovzdal slovo Rastislavovi Antalovi, ktorý sa na 

tvorbe návrhu rozpočtu podieľal spoločne so sekretariátom SKGA.  

 

Rastislav Antala vysvetlil, že rozpočet vychádza zo známych skutočností a plánovaných aktivít. 

V rozpočte sa ráta s príjmami vo výške 700 266 EUR a výdavkami 698 601 EUR. Boli vysvetlené 

príjmy a výdavky po jednotlivých položkách, z ktorých sa celkové príjmy a výdavky skladajú.  

Počas roka 2021 bude rozpočet priebežne sledovaný podľa jednotlivých účtov, položiek, ktoré 

budú pravidelne aktualizované a prehľadné.  

 

Tomáš Stoklasa upozornil na novú položku odmena pre kontrolóra. Táto pozícia nebola 

doteraz honorovaná a prezídium navrhlo, aby bola táto pozícia vyplácaná 650 EUR brutto 

mesačne.  

V tejto otázke, kedy odmenu kontrolóra schvaľuje Konferencia SKGA ako najvyšší orgán SKGA, 

je potrebné prijať samostatné uznesenie podľa §12 odsek 7 zákona o športe. 

 

Tomáš Stoklasa sa opýtal, či má niekto z prítomných otázky k návrhu rozpočtu. 

 

Prebehla diskusia o tom, od kedy sa bude odmena kontrolórovi vyplácať a koľko pracovníkov 

je v pracovno-právnom vzťahu SKGA. 

 

Tomáš Stoklasa odpovedal na dané otázky a Rastislav Antala sa vyjadril k jednotlivým 

mzdovým položkám a odmenám. 

 

Ďalej, prebehla diskusia ohľadom:  

- dôvodu rôzneho farebného označenia jednotlivých položiek v rozpočte, 

- absencie porovnania jednotlivých položiek v rozpočte za minulé roky 

s plánovanými položkami, 

- objednávky a úhrady za oblečenie pre reprezentáciu, na aký počet hráčov a aké 

oblečenie bolo objednávané, 

- transparentnosti nákupov, 

- platby nákladov za mobilnú aplikáciu (jednorazový náklad na jej vytvorenie 

a následné dodatočné náklady z titulu jej používania), 

- vysvetlenia mínusových položiek (položky označené v rozpočte záporným 

znamienkom), 

- požiadavky na stĺpce plán, skutočnosť a plán budúceho roka. 
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Do diskusie sa zapojili Tomáš Stoklasa, Rastislav Antala, Slavomír Brudňák, Timotej Mikunda, 

Igor Chochol, Miroslav Kubis. 

 

Tomáš Stoklasa vyhlásil, že všetci členovia orgánov SKGA sú bez pochybností za transparentné 

obstarávanie tovaru a služieb, a aj preto bola vytvorená smernica, ktorá zavádza jednoznačné 

pravidlá pri obstarávaní a eliminuje možnosť čo i len teoretickú možnosť subjektívnych 

zásahov do procesu obstarávania. Na webovej stránke SKGA je verejne dostupná zápisnica zo 

zasadnutia prezídia, v ktorej sú zaznamenané všetky obstarávania tovarov a služieb, ktoré 

schvaľuje prezídium.  

 

Po skončení diskusie Tomáš Stoklasa predniesol návrh uznesenia a vyzval na hlasovanie. 

 

Návrh uznesenia    

Konferencia SKGA schvaľuje odmenu kontrolóra vo výške 650 EUR brutto mesačne.  

  

Hlasovanie č. 7:  

Za: 6 330         Proti: 0                  Zdržal sa: 421    

  

Uznesenie č. 7 bolo prijaté.  

  

Tomáš Stoklasa predniesol návrh uznesenia a vyzval na hlasovanie. 

 

Návrh uznesenia    

Konferencia SKGA schvaľuje návrh Rozpočtu na rok 2021.  

  

Hlasovanie č. 8:  

Za: 6 269         Proti: 0                  Zdržal sa: 482    

  

Uznesenie č. 8 bolo prijaté.  

 

Tomáš Stoklasa vyzval predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrh Igora Chochola na 

doplnenie návrhu rozpočtu na nasledujúci rok 2022 o položky, z ktorých bude možné porovnať 

skutočné čerpanie rozpočtu v roku 2021 so schváleným plánom a aj plánom na rok 2022. 

 

Návrh uznesenia    

Konferencia SKGA zaväzuje prezídium pri príprave návrhu rozpočtu na rok 2022 uvádzať 

aj stĺpce „Plán 2021, Skutočnosť 2021 a Plán 2022“.  

 

Hlasovanie č. 9:  

Za: 6 751          Proti: 0                   Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 9 bolo prijaté.  
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Bod 8 

Voľba členov orgánov SKGA 

 

Tomáš Stoklasa pripomenul, že v roku 2021 uplynulo štvorročné funkčné obdobie členov 

prezídia, predsedu disciplinárnej komisie a člena disciplinárnej komisie. Podpredseda 

disciplinárnej komisie Radomír Holečka sa pred začiatkom rokovania Konferencie SKGA vzdal 

funkcie, z dôvodu, s tým, že prejavil záujem opätovne kandidovať. Dôvodom takéhoto 

postupu je snaha o jednotné funkčné obdobie všetkých členov disciplinárnej komisie. 

Z uvedeného dôvodu bude Konferencia SKGA voliť 9 členov prezídia a troch členov 

disciplinárnej komisie (predsedu, podpredsedu a jedného člena). 

 

Tomáš Stoklasa vysvetlil postup pri voľbe členov prezídia a členov disciplinárnej komisie podľa 

stanov SKGA. Kandidáti boli vopred navrhnutí podľa §17 ods. 1 písm. h) zákona o športe 

a súčasne mali možnosť kandidátov navrhnúť volebnej komisii aj delegáti Konferencie SKGA, 

podľa článku 5 bod 1 písm. b), článku 6 bod 4, 5, článok 8 bod 5 Stanov SKGA. 

 

Navrhovaní kandidáti: 

Prezídium:                                                   Disciplinárna komisia: 

Vladimír Balogh    Rastislav Michalák, predseda 

Miroslav Rusnák    Radomír Holečka, podpredseda 

Martin Munka     Peter Kadlíček, člen 

Radomír Holečka    Timotej Mikunda, člen  

Michal Novotný 

Pavol Bielik 

Zuzana Kamasová 

Michal Paška 

Peter Stašek 

Rastislav Antala 

Ivan Šebök 

 

Všetci kandidáti vyjadrili svoj súhlas s kandidatúrou. 

Delegáti s právom hlasovať aklamačne súhlasili s návrhom predsedajúceho, že k voľbe členov 

orgánov SKGA sa pristúpi po prestávke, následne sa pristúpi k prerokovaniu bodov 10 a 11 

programu, po prerokovaní ktorých sa vyhlásia výsledky volieb.  

 

Bod 9 

Prestávka 

 

15:40 vyhlásil Tomáš Stoklasa  prestávku 

16:02 koniec prestávky 

 

Tomáš Stoklasa vyzval prítomných delegátov s právom hlasovať k vypísaniu volebných lístkov 

podľa kandidátnej listiny vyhotovenej volebnou komisiou a k odovzdaniu hlasovacích lístkov 
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volebnej komisii, ktorá zabezpečuje voľbu spôsobom a za podmienok v súlade so Stanovami 

SKGA. 

 

Bod 10 

Prijímanie nových členov  

  

Tomáš Stoklasa skonštatoval, že do začiatku rokovanie Konferencie SKGA neboli podané 

žiadne prihlášky na prijatie za členov SKGA. 

 

Bod 11  

Diskusia  

  

Do diskusie sa zapojil Vladimír Balogh, ktorý sa vyjadril k dopingovej téme, k existencii 

a fungovaniu antidopingovej komisie, lekárskym prehliadkam detí a mládeže. Taktiež otvoril 

tému paragolfistov a prezentoval aj podnet na získanie nových členov, trpiacich diabetom. 

 

Do diskusie sa zapojil aj Tomáš Stoklasa, ktorý sa vyjadril k možnej zmene Stanov SKGA na 

nasledujúcej Konferencii SKGA, pričom tejto by mala predchádzať dostatočne rozsiahla 

diskusia riadnych členov a pridružených členov, ktorá by vyhodnotila, či a v akej miere je 

potrebné pristúpiť k ich revízii. 

 

Tomáš Stoklasa ukončil diskusiu a o 16:40. 

 

Predseda volebnej komisie Jiří Frolka pristúpil k vyhláseniu výsledkov volieb. 

 

Do prezídia boli zvolení:    Do disciplinárnej komisie boli zvolení: 

1. Rastislav Antala     Rastislav Michalák, predseda 

2. Miroslav Rusnák     Radomír Holečka, podpredseda 

3. Martin Munka     Peter Kadlíček, člen  

4. Radomír Holečka 

5. Michal Novotný 

6. Pavol Bielik 

7. Zuzana Kamasová 

8. Michal Paška 

9. Vladimír Balogh 

 

Tomáš Stoklasa pogratuloval novozvoleným členom prezídia a členom disciplinárnej komisie. 

 

Bod 12 

Záver 

 

Tomáš Stoklasa poďakoval prítomným delegátom za účasť a rokovanie Konferencie SKGA 

o 16:45 hod. ukončil.  
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Zapisovatelia:  

   

Michala Lašáková    ....................v.r........................  

   

Kamil Balga     ....................v.r........................  

 

  

Overovatelia zápisnice:  

   

Radomír Holečka      ....................v.r........................  

   

Michal Novotný    ....................v.r........................  

  

 

 

 

 

 

v.r.  

Originálne podpísané listinné dokumenty sú v prípade oprávneného záujmu uložené na 

sekretariáte / v sídle Slovenskej golfovej asociácie na adrese Kukučínova 26, 831 02 Bratislava. 

 


